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POSUDEK 

VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant: Marek Novák  
Název práce: Audiovizuální produkce a autorské právo  

Rok odevzdání práce: 2013 

Vedoucí práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
Oponent práce: JUDr. Irena Holcová 

Úvod posudku: Diplomant si za téma své práce v oboru autorské právo zvolil 

problematiku týkající se audiovizuální produkce. Je zjevné, že o  

téma se zajímá nejen z pohledu práva, ale i z věcné podstaty 
regulované oblasti. 

Rozsah práce: 61 stran včetně titulní strany, prohlášení, obsahu, českého a 
anglického shrnutí, seznamu použitých pramenů. 

Obsah práce: Práce je členěna na pět číslovaných částí: Úvod, Vymezení 
pojmů, Právní vztahy vznikající v audiovizi, Problematika 

nelegálního šíření děl na Internetu, Závěr. Navazují nečíslované 
části: Seznam zkratek, Seznam literatury, české a anglické 
Shrnutí (Summary) a česká a anglické Klíčová slova (Keywords). 

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Diplomant si klade za cíl postihnout některé právní otázky 
týkající se audiovize a zejména audiovizuálních produkcí. 
Úvodem čtenáře seznamuje se základními pojmy (audiovizuální 
produkce, audiovizuální dílo a výrobce audiovizuálního díla), a to 

v kontextu autorského práva a příbuzných právních odvětví, 
věnuje se pojetí autorství audiovizuálního díla, právnímu 

postavení režiséra, výrobce a dalších osob zúčastněných na 
vytváření, resp. výrobě audiovizuálních děl, resp. jejich záznamů. 
V kapitole o právních vztazích diplomant pojednává zejména o 
smluvní licenci, a to i se zohledněním NOZ. Vedle klasické 
smluvní licence se zabývá i režimem domněnky poskytnutí 
licence, zmiňuje výkon majetkových práv u zaměstnaneckých děl, 
volná užití, zákonné licence. Věnuje se i aktuálně diskutované 
otázce užití předmětů ochrany na základě prostého souhlasu. Do 

své práce zahrnuje i právní exkurz týkající se koprodukce, tedy 
typické formy smluvních vztahů výrobců v oblasti audiovize. 

Závěrem pojednává o problematice neoprávněného užití a 
Internetu jako jeho typického prostředí.  
Jednotlivé otázky jsou popsány v základní rovině, zjevně s cílem 
poukázat na ně, pojmenovat je, hlubší právní analýza spíše chybí.  

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Práce je sepsána srozumitelně, čtivým jazykem, členění odpovídá 
pojetí práce. Diplomant vychází z dostupné literatury, zohledňuje 
rekodifikaci soukromého práva účinnou od 1. 1. 2014. 

S odbornou literaturou a dalšími zdroji pracuje řádně, včetně 
způsobu uvádění citací; práce používá řádný poznámkový aparát. 
Metoda zpracování je převážně popisná a analytická. Diplomant 



prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce.  
Celkové hodnocení 
práce: 

Diplomová práce jako celek, tedy jak z hlediska obsahového, tak i 
formálního, splňuje požadavky kladené na práci tohoto druhu a je 
způsobilá obhajoby.  

Zadání k zodpovězení 
při obhajobě: 

Zabývejte se otázkou možností změny subjektů licenční smlouvy 
k AVD z pohledu NOZ (univerzální/singulární právní  
nástupnictví) a zamyslete se nad vlivem převodu (prodeje) práv 
výrobce zvukově obrazového záznamu a) na smlouvu, kterou 

převodce (výrobce) uzavřel s autorem AVD, jež bylo předmětem 
záznamu, a b) na licenční smlouvu k ZOZ a podlicenční smlouvu 
k zaznamenaným dílům a výkonům, kterou převodce (před 
převodem) uzavřel s provozovatelem kina. 

Navržený klasifikační 
stupeň: 

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně 
hodnotím práci mezi známkou výborně a velmi dobře. 

Praha, dne 6. 1. 2014  

 

 

             JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
vedoucí diplomové práce 

 


